KURS TRENERA KLASY II W SPORCIE TANECZNYM

Termin: 18.01.2021 – 30.06.2021
Rozpoczęcie zajęć: 18.01.2021
Miejsce: Elbląg, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, budynek Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu (zajęcia praktyczne)
Zajęcia teoretyczne: kurs on-line
Organizator: Federacja Tańca Sportowego
Federacja Tańca Sportowego (www.fts-taniec.pl) prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie
uprawnień instruktora i trenera sportu tanecznego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).
Uprawnienia kursu na trenera klasy II w sporcie tanecznym
Po zaliczonym kursie, zdanym egzaminie trenerskim i pozytywnej ocenie pracy trenerskiej,
absolwent otrzymuje dyplom Trenera klasy II w danej specjalności oraz uzyskuje uprawnienia
zawodowe zgodne z Ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Dyplom wystawiany jest w ciągu 2-3 tygodni od zdania egzaminu. Dodatkowo
absolwent otrzymuje Certyfikat Trenerski w języku angielskim ze szczegółowym programem
kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich
krajach UE. Kurs Trenera klasy II w sporcie tanecznym przygotowuje i uprawnia absolwentów
do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych (ustawa o sporcie z 2010 roku),
klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach
wypoczynku, na obozach i koloniach, do prowadzenia zajęć przez nauczycieli w ramach lekcji
wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli). Absolwent może
także założyć własną szkołę tańca lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej,

prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też
doskonałym sposobem usystematyzowania wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
Cena kursu
Opłata za kurs wynosi 2.500 zł, przy czym w momencie zgłoszenia należy wpłacić
I ratę w wysokości 500 zł lub całą opłatę. Pozostała kwota musi być wpłacona do końca marca
2021.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe FTS:
Federacja Tańca Sportowego
Bank: PKO BP o/Elbląg
nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650
tytułem: Trener klasy II SPORT TANECZNY 2021, imię i nazwisko kursanta

UWAGA!
Ponadto należy zgromadzić poniższe dokumenty, które muszą być dostarczone do biura FTS
do czasu rozpoczęcia pierwszej sesji zjazdowej:
-kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
-kserokopia potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty),
-2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
-wypełniona karta zgłoszenia,
-kserokopia legitymacji instruktora sportu, specjalność: taniec sportowy/sport taneczny
uznawanej przez FTS.

